กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยทีอ่ ยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์ ) (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))
1. คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือเป็ น
ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
คาว่า "กรมธรรม์ ประกันภัย" หมายความรวมถึ ง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อกาหนด
เอกสารแนบท้าย ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งแห่ งสัญญาประกันภัย
คาว่า "บริษัท" หมายความถึง ผูร้ ับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
คาว่า "ผู้เอาประกัน ภัย" หมายความถึ ง บุคคล ตามที่ ปรากฏชื่ อเป็ นผูเ้ อาประกัน ภัย ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริ ษทั
คาว่า "ความเสี ยหาย" หมายความถึง การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุม้ ครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
คาว่า "ทรั พย์ สินที่เอาประกันภัย" หมายความถึ ง สิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่ งตั้งอยู่ ณ สถานที่ เอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
คาว่า "สิ่งปลูกสร้ าง (ไม่ รวมฐานราก)" หมายความถึง
ก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สาหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรื อนคนรับใช้
เรื อนครัว เป็ นต้น กาแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุ งต่อเติม ยกเว้นฐานราก
ข) ห้องชุดสาหรับอยูอ่ าศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก
2. ความคุ้มครอง
เพื่อเป็ นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องชาระให้แก่บริ ษทั ในการเอาประกันภัยทรัพย์สิน
ตามที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ฉบับ นี้ หากทรั พ ย์สิน ที่ เอาประกัน ภัยไว้ไ ด้รั บ ความเสี ยหายเนื่ อ งจากภัย
ดังต่อไปนี้ บริ ษทั ให้สัญญาต่อผูเ้ อาประกันภัยว่า บริ ษทั จะทาการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อ ผูร้ ับ
ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสี ยหายเนื่องจาก
2.1 ไฟไหม้
2.2 ฟ้าผ่า
2.3 ระเบิด
สาหรับความคุม้ ครองความเสี ยหายเนื่องจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 2.1-2.3 บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตาม
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง แต่ ไม่ เกิ น จ านวนเงิ น เอาประกัน ภัยตามลักษณะสิ่ งปลู ก สร้ างที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
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2.4 ภัยจากลมพายุ ให้หมายความรวมถึง ความเสี ยหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล
ทะเลสาบ หรื อมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรื อหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทาให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง
2.5 ภัยจากน้าท่ วม คาว่า “น้ าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่ งไหลล้นหรื อไหลออกจากทางน้ าปกติซ่ ึ งจะเป็ นทางน้ า
ธรรมชาติ หรื อจะเป็ นทางน้ าที่ สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรื อเกิดจากท่อน้ าสาธารณะ
แตก ทาให้เกิดการท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรื ออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ าป่ า และโคลนถล่ม
2.6 ภัยจากแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด หรื อคลื่นใต้ น้า หรื อสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
ทั้งนี้ ไม่คุม้ ครองความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรื อภูเขาไฟ
ระเบิดอันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ
2.7 ภัยจากลูกเห็บ
ทั้งนี้ ไม่คุม้ ครองความเสี ยหายโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยลูกเห็บซึ่ งทาความเสี ยหาย
ต่อตัวอาคารซึ่งอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างโดยที่ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนังยังมิได้มีการติดตั้งเรี ยบร้อย
ทั้งนี้ ความคุม้ ครองภัยธรรมชาติต้ งั แต่ขอ้ 2.4 - 2.7 บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี
ทั้งนี้ ความรับผิดของบริ ษทั สาหรับความคุม้ ครองตามข้อ 2 นี้
1) บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่ งปลูกสร้างตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่เกิด
ความเสี ยหาย ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แจ้งลักษณะสิ่ งปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็ นจริ งทาให้จานวนเงินเอาประกันภัยที่
เลือกซื้อไว้สูงขึ้นหรื อต่าลงกว่าลักษณะสิ่ งปลูกสร้างตามความเป็ นจริ งจะซื้อได้ ทั้งนี้ความรับผิดของบริ ษทั จะไม่เกินจานวน
เงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อใบรับรองการประกันภัย สาหรับลักษณะสิ่ งปลูกสร้าง
ตามความเป็ นจริ งจะซื้อได้เท่านั้น
2) ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยูภ่ ายหลังจากหักมูลค่าความเสี ยหาย ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่บริ ษทั ได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จานวน
เงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูน่ ้ นั กลับเต็มจานวนดังเดิมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยตกลงที่
จะชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาคุม้ ครองที่เหลือ นับตั้งแต่วนั ที่เกิดความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายจนถึงวันสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
3. การขยายความคุ้มครองค่าเช่ าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็ นสิ่ งปลูกสร้าง และได้รับความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายอันเนื่องจากภัยตามข้อ 2.1 - 2.3 บริ ษทั จะขยายความคุม้ ครองเพิม่ เติมจากความคุม้ ครองข้อ 2 ดังนี้
3.1 บริ ษทั จะชดใช้ค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นจานวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และ
รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ในการเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวตามการขยายความคุม้ ครองนี้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องส่งมอบ
เอกสารแสดงการชาระเงินค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวให้บริ ษทั เป็ นหลักฐานโดยไม่ชกั ช้า
3.2 จานวนเงินจากัดความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้การขยายความคุม้ ครองนี้ถือเป็ นความรับผิดเพิ่มเติมแยก
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จากจานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับสิ่ งปลูกสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
4. ข้ อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คมุ้ ครอง
4.1 ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรื อเหตุการณ์ซ่ ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความเสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมา
จากหรื อเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุ กราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรื อไม่ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมืองซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรื อเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้มี
การประกาศหรื อคงไว้ซ่ ึ งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน
หรื อการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรื อไม่ก็ตาม การกระทาอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยม
4.2 ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรื อโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุหรื อเหตุการณ์ซ่ ึงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรื อมีลาดับเหตุการณ์เป็ นอย่างไรสาหรับความเสี ยหายนั้น อันเป็ นผลมา
จากหรื อเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดงั นี้
4.2.1 การแผ่รังสี หรื อการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซ่ ึ งดาเนินติ ดต่อกัน
ไปด้วยตัวเอง
4.2.2 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรื อส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใดที่อาจ
เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
4.3 ความเสี ยหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคาสั่งเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
5. เงื่อนไขทั่วไป
5.1 การประกันภัยซ้าซ้ อน
ถ้าในขณะที่เกิดความเสี ยหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั
ประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผูเ้ อาประกันภัยเอง หรื อโดยบุคคลอื่นใดที่กระทาในนามผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั จะร่ วมเฉลี่ยชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่ วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้ สินไหมทดแทนรวมจากทุ กกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว น้อยกว่าจานวนความเสี ยหายที่ แท้จริ ง และน้อ ยกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้
บริ ษทั จะชดใช้เพิ่มให้จนครบจานวนความเสี ยหายที่แท้จริ งนั้น
5.2 การบรรยายคลาดเคลื่อนและการตกเป็ นโมฆียะของกรมธรรม์ ประกันภัย
ถ้าได้มีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญ แห่ง สถานที่ต้ งั ของทรัพย์สิน หรื อลักษณะการใช้สิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว หรื อในข้อความจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญอันจาเป็ นต้องรู ้เพื่อการประเมินความเสี่ ยงภัย หรื อเพื่อการกาหนดเบี้ย
ประกันภัย หรื อมีการละเว้นไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ตก
เป็ นโมฆียะ และบริ ษทั ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิในการบอกล้างสัญญาประกันภัยนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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5.3 หน้ าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับช่ วงสิทธิ
โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องกระทาทุกอย่างเท่าที่จาเป็ นหรื อเท่าที่บริ ษทั ร้องขอให้ทา
ตามสมควรไม่ว่าก่อนหรื อหลังการรับค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั เพื่อรักษาสิ ทธิ ของบริ ษทั ในการรับช่วงสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอก
5.4 การเรียกร้ องให้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้น ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าที่ดงั นี้
5.4.1 ต้อ งแจ้งให้บ ริ ษ ทั ทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่ งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไ ว้
ข้างล่างนี้ ให้บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั เกิดความเสี ยหาย เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัยมีเหตุอนั สมควรไม่อาจกระทาการ
ดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กาหนดหรื อภายในกาหนดเวลาที่บริ ษทั ขยายให้โดยทาเป็ นหนังสื อ
1) ส่งหนังสื อเรี ยกร้องความเสี ยหายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งต้องแจ้งรายละเอียดแห่ งทรัพย์สินที่สูญเสี ย
หรื อเสี ยหาย และมูลค่าความเสี ยหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสี ยหายโดยละเอียดเท่าที่จะทาได้
2) การประกันภัยอื่นๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
5.4.2 ต้องแสดง หรื อ จัดหา หรื อแจ้ง หรื อ มอบให้บ ริ ษทั ซึ่ ง พยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม
เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบั บ หรื อสาเนาแห่ งเอกสารนั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับการ
เรี ยกร้องและต้นเพลิง หรื อสาเหตุท่ีทาให้เกิดความเสี ยหาย และพฤติการณ์ท่ีทาให้เกิดความเสี ยหายตามที่บริ ษทั ต้องการ
ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ดว้ ยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยเอง
5.4.3 จะต้อ งดาเนิ น การและยิน ยอมให้บ ริ ษ ทั หรื อ ตัวแทนกระทาการใดๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้ องกันความเสี ยหายอันอาจเพิ่มขึ้น
5.5 การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับหลักฐาน
แสดงความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพื่อให้บริ ษทั ชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็ น แต่ท้งั นี้
จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายทั้งนี้นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ
5.6 หลักการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้กาหนดหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายโดยสิ้นเชิง การจัดการทดแทนสิ่ งปลูกสร้าง หรื ออาคารจะเป็ นเพื่อการ
สร้างขึ้นมาใหม่แทน ทรัพย์สิน ที่ ได้รับ ความเสี ยหายซึ่ งได้รับ ความคุ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ แต่จะต้องเป็ น
ทรัพย์สินชนิ ดเดียวกันกับที่ได้รับความเสี ยหายโดยไม่หักค่าเสื่ อมราคา และจะต้องไม่ดีกว่าหรื อขยายออกไปมากกว่าใน
สภาพใหม่
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2. ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายแค่เพียงบางส่วน การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็ นเพื่อการซ่อมแซม
ในส่วนที่ได้รับความเสี ยหายโดยไม่หกั ค่าเสื่ อมราคาหรื อเป็ นเพื่อการจัดหาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้ เพื่อกลับสู่สภาพที่ใช้การ
ได้อย่างปกติ และจะต้องไม่ดีกว่าหรื อขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่
3. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ต่อบริ ษทั ฯ ในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้อง
เริ่ มและดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เกิดความเสี ยหาย หากผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถที่จะ
ดาเนิ นการดังกล่าว หรื อไม่มีความประสงค์ที่ จะดาเนินการแล้ว การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามหลักการจัดการทดแทน
ทรัพย์สินจะเปลี่ยนเป็ นหลักของมูลค่าที่แท้จริ ง
4.

บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริ งมาใช้ในการพิจารณาคานวณ

ค่าสิ นไหมทดแทน
5.7 การชดใช้ โดยจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน
บริ ษทั อาจจะเลือกทาการสร้างให้ใ หม่ หรื อจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ สูญเสี ยหรื อเสี ยหาย
ทั้งหมด หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งแทนการจ่ ายเงิ น ชดใช้การสู ญ เสี ยหรื อ การเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น หรื อ อาจจะร่ วมกับ บริ ษ ัท
ประกันภัยอื่นๆ กระทาดังกล่าวก็ได้
แต่บริ ษทั ไม่ผูกพันที่ จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมื อนกับทรั พย์สินเดิม หรื อให้ครบถ้วนทุก ประการ
เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอานวย โดยบริ ษทั จะกระทาการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ากรณี ใดๆ บริ ษทั จะทาการ
ซ่อมแซมเฉพาะส่ วนที่เสี ยหายให้ใหม่หรื อสร้างให้ใหม่ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายสิ้ นเชิง โดยไม่หักค่าเสื่ อมราคา แต่ไม่
ผูกพันที่จะสร้างให้ใหม่เกินกว่าจานวนเงินซึ่งบริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้
ถ้าบริ ษทั เลือกที่จะทาการสร้างให้ใหม่ หรื อจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผูเ้ อาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของ
ตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริ มาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริ ษทั ต้ องการ
ให้แก่บริ ษทั
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถที่จะจัดทาการสร้างใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้เพราะว่ามี
เทศบัญญัติหรื อกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่ องแนวของถนนหรื อการก่อสร้างอาคารหรื อสิ่ งอื่นๆ บริ ษทั จะรับผิดชดใช้
เงินเพียงพอเท่าที่จาเป็ นเพื่อการสร้างใหม่ หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากทาได้ตามกฎหมายโดยไม่หกั ค่า
เสื่ อมราคา
5.8 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินที่เอาประกันภัย
เมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้โอนกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผูร้ ับโอนเป็ น
ผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะต้องรั บผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์
ประกันภัยที่เหลืออยู่
5.9 การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้ สถานที่เอาประกันภัยเพิม่ เติมจากการอยู่อาศัย
หากปรากฏว่าสถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อนื่ นอกเหนือจาก
การอยูอ่ าศัยแม้เพียงบางส่วนในขณะที่เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จะชดใช้จานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทน ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จานวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่ งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5.10 สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์ที่ได้ รับความเสียหาย
เมื่อมีความเสี ยหายใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้ง
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ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสี ยหายนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจจะ
5.10.1 เรี ยกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เสี ยหายซึ่งได้มีการเอาประกันภัยไว้แก่บริ ษทั
5.10.2 เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและสารวจ จัด คัด เลือก โยกย้าย หรื อ
จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ทรัพย์สิน
5.10.3 ขายหรื อจาหน่ายหรื อทาลายซึ่งทรัพย์สินที่เสี ยหาย เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั อาจใช้สิทธิที่มีอยูต่ ามเงื่อนไขนี้ได้ตามสมควร นับตั้งแต่เกิดความเสี ยหายจนกว่าสิ ทธิ เรี ยกร้องในความเสี ยหายนั้นจะ
ตกลงกันได้เป็ นเด็ดขาด หรื อได้มีการบอกกล่าวเป็ นหนังสื อจากผูเ้ อาประกันภัยว่าได้สละสิ ทธิ ที่จะเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
การใช้สิทธิ ของบริ ษทั ข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิ ดความรับผิดเพิ่มขึ้นแก่ บริ ษทั และจะไม่ทาให้ สิทธิ ของ
บริ ษทั ในการที่จะอ้างเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อโต้แย้งการเรี ยกร้องใดๆ ลดน้อยลง
5.11 การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทน
บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหาย โดยไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยในกรณี
ดังต่อไปนี้
5.11.1 ความเสี ยหายนั้นเกิ ดขึ้น เพราะความทุจริ ต หรื อความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรงของผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์
5.11.2 การฉ้อฉล
1) ความเสี ยหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาโดยเจตนา หรื อสมรู ้ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับ
ประโยชน์ หรื อบุคคลใดที่กระทาในนามของผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูร้ ับประโยชน์ เพื่อให้
ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และ/หรื อ
2) ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูแ้ ทนของผูเ้ อาประกันภัยได้กระทาการใด หรื อแสดงข้อความ หรื อ
เอกสารใดอันเป็ นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
5.12 การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ีสิทธิ
เรี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย กับ บริ ษ ัท และหากผู ้มี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งประสงค์แ ละเห็ น ควรยุติ ข้อพิ พาทนั้นโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
5.13 การระงับไปแห่ งสัญญาประกันภัย
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็ นอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ:5.13.1 สิ่ งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของสิ่ งปลูกสร้างนั้นได้มีการ
พังทลายหรื อเคลื่ อ นไปจากเดิ ม ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อ บางส่ วน จนท าให้ สิ่ งปลู ก สร้ างนั้น เสี ย
ประโยชน์ในการใช้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน หรื อทาให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของสิ่ งปลูกสร้างนั้น หรื อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่ งปลูกสร้างนั้นตกอยู่ในการเสี่ ยงต่อวินาศภัย
เพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดงั กล่าวมานี้ เป็ นผลสื บเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
5.13.2 สิ่ งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรื อสถานที่ต้ งั ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผอู ้ ยู่
อาศัยหรื อไม่มีผดู ้ ูแลรักษา และยังคงอยูใ่ นสภาพเช่นนั้นเป็ นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
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อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อ 5.13 นี้ จะไม่นามาบังคับใช้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบและ
บริ ษทั ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป
5.14 การชาระเบีย้ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกัน ภัย มี ห น้ าที่ ต้อ งช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ถ้า ผูเ้ อาประกัน ภัย ไม่ ช าระเบี้ ย
ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ภายใน 60 วัน นับแต่สัญญาเริ่ มต้นให้ความคุม้ ครอง บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดยทา
เป็ นหนังสื อแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบ
5.15 สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free look Period)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัย
มี สิท ธิ ข อยกเลิ กกรมธรรม์ป ระกัน ภัย และส่ งคื น กรมธรรม์ป ระกัน ภัยมายังบริ ษ ัท ภายใน 15 วัน นับ ตั้งแต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย จากบริ ษ ัท เว้น แต่ บ ริ ษ ัท ได้อ อกกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ให้ แ ก่ ผู ้เอาประกัน ภัย โดยใช้วิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มี
ผลใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิด
ต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมา
ทั้งหมดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามวิธีการที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
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